
Wijkberichtem 18 maart 2019

Kerkdienst
Aanstaande zondag, 24 maart, is het ‘Oculi’: ‘Mijn ogen zijn op de Heer’ (Psalm 25: 15). Wij
openen de Schrift bij Exodus 6 : 2 – 8 en Lucas 13 : 1 – 9. Wij hopen op een goede en fijne
dienst!

Avondgebeden Grote Kerk
Samen met de wijkgemeente Grote Kerk zijn er in onze wijk ook deze Veertigdagentijd weer
wekelijkse avondgebeden en in de Stille Week ook op de eerste drie dagen van die week.
Steeds in de Grote Kerk op woensdag 27 maart,  19.30 uur; woensdag 3 april,  19.30 uur;
woensdag 10 april, 19.30 uur; maandag 15 april, 19.30 uur; dinsdag 16 april, 19.30 uur en
woensdag 17 april, 19.30 uur. U bent er van harte welkom!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Paasgroetenactie 2019
Dit jaar willen we als wijkgemeente Centrum-West een initiatief van Kerk in Actie, Epafras
en het Protestants Justitiepastoraat ondersteunen. Evenals afgelopen zondag willen we u in de
gelegenheid  stellen  om  mee  te  doen.  Er  zijn  prachtige  kaarten  beschikbaar,  die  kunnen
worden voorzien  van een Paasgroet  naar  politieke  gevangenen in  het  buitenland  en  naar
gedetineerden  en  ex-gedetineerden  in  Nederland.  Dit  sluit  mooi  aan  met  de  40
dagentijdcampagne ‘Een nieuw begin’. U kunt na de kerkdienst in de voorhal of in de zaal
tijdens de koffieontmoeting bij een van de diakenen een kaart  voorzien van een groet en uw
naam.  S.v.p.  geen adres  invullen. Wij  zullen  dan voor verzending zorgen.  Om deze actie
mogelijk  te  maken,  vragen  we  een  bijdrage  in  de  portokosten.  Namens  de  wijkdiakenen
hartelijk dank voor uw deelname.

Jaap Kleijwegt

Veertigdagen- of vastentijd
De derde zondag in deze periode komt er al weer aan. Wat vliegt de tijd. We hebben voor de
tweede keer Vastensoep gegeten. Er waren 40 mensen die gezellig mee aten. Dat zijn er best
veel. We hadden heerlijke courgettesoep (vegetarisch) en heerlijke bamisoep (met kip). En
ook de opbrengst na de maaltijd was mooi, namelijk € 150,20. Als u niet kunt komen soep
eten, kunt u uw bespaarde geld ook nog kwijt in de zakjes bij de uitgangen na de dienst. Dat
kan tot en met Palmpasen, de zondag voor Pasen. Deze week gunnen we kindslaven in India
“Een nieuw begin”. U kunt het korte stukje erover lezen in de prachtige veertigdagenkalender
op  zaterdag  23  maart.  U  kunt  zich  uiterlijk  woensdag  opgeven  voor  de  volgende
Vastensoepmaaltijd op vrijdagavond, inloop 6 uur, we beginnen om kwart over 6. En u bent
gegarandeerd voor kwart over 7 weer klaar om naar huis of ergens anders heen te gaan. Veel
succes met de bespaartip die ook hier in Onderweg genoemd wordt. 

Marian Verhagen (marian.verhagen@post.com of 0620379649

Bespaartip van de week
Geen lekkere drankjes, zoals wijn, bier of limonade, maar water drinken.

mailto:marian.verhagen@post.com


Bijbelkring: Het verhaal gaat 
We komen op dinsdagmorgen  26 maart weer bij elkaar in de Rehobothkerk. We starten om
9.30 uur en ronden tegen 11.00 uur weer af. We lezen uit  Het verhaal gaat van Nico ter
Linden en dat geeft altijd weer stof tot nadenken. Centraal staat deze periode nog steeds het
evangelie van Johannes. We praten met elkaar over wat de verhalen ons te zeggen hebben
vandaag. Mocht u nooit geweest zijn, kom gerust eens kijken. Het zijn altijd waardevolle
ochtenden met elkaar. Van harte welkom!

Jannie Snoek en Petra Nijboer 

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik
maken  van  dit  telefoonnummer.  Voor  een  ander  iets  melden  kan  alleen  MET
TOESTEMMING van die  ander! Er kan gevraagd worden om contact  met  een ouderling,
diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt
doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet
direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en
mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is
geen telefonische hulpdienst.


